Kwaliteit zonder zorgen

EINDELOOS GENIETEN VAN EEN NIEUWE BADKAMER?

BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

 +50 jaar ervaring

 Persoonlijke begeleiding

 Op ruim 1 week

PAALSTRAAT 149 ȏ 2900 SCHOTEN ȏ
03 680 19 50
INFO@BOUWCENTRALENV.BE ȏ WWW.BOUWCENTRALENV.BE

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28

Vraag een gratis thuisbezoek aan

67e Jaargang

OPTIEK DE BEENHOUWER

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP

nr. 8

23 februari 2022
De nieuwe

De nieuwe
hybride stijl

VABIS

Brasschaatsteenweg 306
2920 Kalmthout
GEMENGD VERBRUIK (l/100km): ׁׄةׇׁّة
CO ّÇXÀ²ÀÀJ0!w Xy00ª((g/km):ׂ׆ׁّׄ
T: 03 605 49 00
2

Wij gaan voor goud

en maken er
iets moois van!

op 22/2 geven
wij 22% korting
50
jaar

1+1

PREMIUM 1+1
2de paar premium
progressieve glazen
GRATIS

ȩȩȩ
OPTIEKDEBEENHOUWER OUTLOOKCOM
$Rȩ2OOSENSPLEINȩ ȩȩ"RASSCHAAT

Van de kleinste tot de
allergrootste inboedel
8LWVWHNHQGHVHUYLFHJUDWLVRIIHUWH

*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera

!UGUSTÖȩNSLEIȩȩsȩ4ELȩȩȩȩ(rechtover de Post)ȩȩsȩWWWmȩANDERSDESIGNERSBE

Professionele inboedelopkoper voor het opruimen en leegmaken van
uw huis, appartement, winkel, etc. Gedeeltelijk of totaalservice
2RNORVVHDDQNRRSYDQDQWLHN YLQWDJH GHVLJQ YHU]DPHOLQJHQ RXGHMXZHOHQ

Christel Jansen: 0495/233.678
ZZZURPDQWLHNEHLQIR#URPDQWLHNEH#URPDQWLHNEUHFKW

interieurcreaties door GERT CASSIMON
Showroom:
Bredabaan 792 - Brasschaat

03 633 12 34

TERUG OPEN VANAF
DINSDAG 1 MAART
.$3(/6(67((1:(*0$5,$%85*%5$66&+$$7
7(/     23(1 9$1  727  885  =21'$*  0$$1'$* *(6/27(1
:::./(',1*:,/$1%(,1)2@KLEDINGWILAN.BE
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Gebit
gebroken?

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳdens uw renovatiewerken

Klaar terwijl U wacht

INDUSTRIELAANȩȩBUSȩȩȩsȩȩȩ+APELLENȩȩsȩȩ4ELȩȩȩȩ
info@saniwheels.be

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging
Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

4-geslacht
Ook bij de familie Roelands zijn ze trots op hun 4-geslacht.
Overgrootvader Frans Roelands, grootvader Peter Roelands, vader Ben Roelands en zoontje Morris.

WAESLANTNATIE NV

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

€ 10 KORTING!
bij vermelding van 2021

tĂĞƐůĂŶƚŶĂƟĞŝƐĞĞŶůŽŐŝƐƟĞŬĞŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ͘tĞďĞǀŝŶĚĞŶŽŶƐŽƉĚĞƌĞĐŚƚĞƌŽĞǀĞƌ
ǀĂŶĚĞ^ĐŚĞůĚĞŽƉ^ĐŚĞŶŬĞůĚŝũŬϵ͕ϮϬϯϬŶƚǁĞƌƉĞŶ͘KŶǌĞŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐŝƐŝŶϮϬϮϮ
ǀŽŽƌĚĞƚǁĞĞĚĞŵĂĂůĚŽŽƌdƌĞŶĚƐŐĞŶŽŵŝŶĞĞƌĚĂůƐƐƚĞƌŬĞŐƌŽĞŝĞƌŝŶĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĞ
ŶƚǁĞƌƉĞŶ͘KŵŽŶǌĞŐƌŽĞŝƚĞďĞƐƚĞŶĚŝŐĞŶǌŽĞŬĞŶǁĞĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ͗

OPERATOREN:
Ͳ :Ğ ďĞĚŝĞŶƚ ŵĂĐŚŝŶĞƐ ǀŽŽƌ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ǀĂŶ ŐŽĞĚĞƌĞŶ ŝŶ ŽŶǌĞ ŵĂŐĂǌŝũŶĞŶ͘
Ͳ'ĞĞŶĞƌǀĂƌŝŶŐǀĞƌĞŝƐƚ͕ǁĂŶƚŽƉůĞŝĚŝŶŐǁŽƌĚƚǀĞƌǌŽƌŐĚĚŽŽƌŽŶǌĞŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ͘

KANTOORMEDEWERKERS:
Ͳ:ĞŽŶƚǀĂŶŐƚǀƌĂĐŚƚďƌŝĞǀĞŶĞŶǀĞƌǁĞƌŬƚĚŝĞŝŶŽŶƐĚĂƚĂďĞŚĞĞƌƐǇƐƚĞĞŵ͘
Ͳ:ĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚĚĞĂĂŶŬŽƉĞŶǀĂŶŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶĞŶďĞŶŽĚŝŐĚŚĞĚĞŶ͘
Ͳ:ĞďĞŚĞĞƌƚĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶĚŝĞǀŽŽƌĚŽƵĂŶĞĞŶ&ssǀĞƌĞŝƐƚǌŝũŶ͘
ͲƌǀĂƌŝŶŐŵĞƚDŝĐƌŽƐŽŌKĸĐĞŝƐĞĞŶǀĞƌĞŝƐƚĞ͘
Ͳ:ĞƚĂůĞŶŬĞŶŶŝƐŝƐĞĞŶƉůƵƐ͘

§ 0800 82 114 (Gratis nr) § 0495/ 117 278 (gsm)

VRACHTWAGENCHAUFFEUR
IN DE ANTWERPSE HAVEN:

EKEREN | SCHOTEN | BRASSCHAAT | MERKSEM | ESSEN
KALMTHOUT | SCHILDE | DEURNE | WIJNEGEM
WOMMELGEM | LUCHTBAL | ANTWERPEN | ENZ...

Ͳ:ĞǀĞƌǀŽĞƌƚĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐǀĂŶĞŶŶĂĂƌĚĞǌĞĞƐĐŚĞƉĞŶ͘
Ͳ:ĞďĞƐĐŚŝŬƚŽǀĞƌĚĞǀĞƌĞŝƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶ͘
ͲdƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶǌŝũŶďĞƉĞƌŬƚƚŽƚŚĞƚŶƚǁĞƌƉƐ,ĂǀĞŶŐĞďŝĞĚ͘

BEL ONS VOOR EEN PERSOONLIJKE OFFERTE!

www.brasscar.be | info@brasscar.be
BE 0693 925 429

tĂĞƐůĂŶƚŶĂƟĞĚĞŶŬƚĞŶǁĞƌŬƚǀŽŽƌŽŶǌĞŬůĂŶƚĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǀŝŶĚĞŶǁĞĞĞŶŚĞĐŚƚĞ
ďĂŶĚ ƚƵƐƐĞŶ ŽŶǌĞ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ŚĞĞů ďĞůĂŶŐƌŝũŬ͘ tĞ ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ ƌĞĞĚƐ ĞŶŬĞůĞ
ũĂƌĞŶŽǀĞƌĞĞŶ<ůŝŵĂĂƚƉůĂŶĚĂƚǌŽƌŐǀƵůĚŝŐǁŽƌĚƚƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘
Heb je interesse om samen onze onderneming te laten groeien? Stuur je CV naar
ŝŶĨŽΛǁĂĞƐůĂŶƚŶĂƟĞ͘ďĞ ŽĨ ĐŽŶƚĂĐƚĞĞƌ dŚŽŵĂƐ ^ĐŚƌĂƵǁĞŶ͕ ƚĞů Ϭϰϵϳ ϳϬ ϵϳ ϲϬ͘
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zoekt

STUDENTEN en/of
FLEXIJOBBERS
zondag van 8 tot 13 uur
SOLLICITEREN:
03/653 46 26
info@slagerĳrĳmenants.be

Opkomen voor jezelf en tegelĳkertĳd rekening houden
met de andere of de omgeving. 5 lessen op donderdagnamiddag van 13.30u tot 16u van 21 april 2022 tot en met
19 mei 2022. Prĳs: €15 (inclusief cursusmateriaal). Voor
meer inlichtingen & inschrĳvingen: senioren@brasschaat.
be of 03 651 24 87 (Graaf Reusensdreef 1 – 2930 Brasschaat)

Goedkoop afbreken van
uw afsluiting, betonplaten en afvoeren. Gr. off.
0487/715 534



Te huur: MtH app. 2V
hall, liv., kk, 3 slpk, badk.,
wc, bergpl., terr., gar., evt
tuin. €770 + 25 kost. Vrĳ
1/4. Tel. 03/644 02 69



Tuinwerken Ronny Kanora: aanleg, onderhoud,
snoeiwerken, ontmossen, verticuteren gazon.
Vrĳblĳvende prĳsofferte.
ronny.kanora@telenet.be,
0477/306 423

ACACIA
IS FAN
Net als 93%
van onze
klanten



GRATIS
(Waarde: € 89,99 BTW incl. per toestel)

Individueel uitmuntend.
Als duo onklopbaar.
extraklasse

De extraKlasse wasmachine en droogautomaat.
Met prestatiegerichte en intelligente toptechnologieën. siemens-home.bsh-group.com/be
Breng de toekomst binnen.
Siemens Home Appliances

Te huur : SPANJE. Regio
Murcia. San Cayetano.
Huis voor 4 personen,
2 slpkm, 2 badk. Groot
zwembad+kinderbad.
10 min rĳden van strand
San Javier. Nog vrĳ juni/
juli/aug/half sept. Info :
Van Doninck : +32 468
210 252



Te huur: gooreind, app
1e verd. woonk, keuk.,
berg, badk., 2 slaapk.,
app., wc, garage, €680/
mnd, 0475/939 802



Ik zoek werk: poetsen
en strĳken met ervaring,
goede ref. 0488/292 379
NL-taling



Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

Word ook fan
op argenta.be

93% fans is gebaseerd op een bevraging bij klanten over de algemene klantentevredenheid in december 2021.
v.u.: Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht , Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - BTW BE
0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - 03 285 51 11, info@argenta.be, argenta.be

NIEUWE CURSUS IN DE REMISE:
ASSERTIVITEIT 55+

Snoeien en vellen van
bomen, hoogtewerker
beschikb. goedkoop verwijderen coniferen en
laur. hagen. Uitfr. Stronken. 0498/714 812

Zo simpel kan het zijn.
Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761
Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736
Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741
Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 352
03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073
Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996
Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.748.732.211
Zie ook www.argenta.be
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Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
GLYULMXX]DXX
Tel. 03/645 05 12

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 22 februari t.e.m. zaterdag 26 februari
Soepen:
 .QROVHOGHUSHWHUVHOLHVRHS ½ORI½O  9(*$1
 (UZWHQVRHSPHWVSHNMHV ½ORI½O
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
 :UDSPHWEULHDSSHOWMHVKRQLQJGUHVVLQJZDOQRWHQ
 HQURPHLQVHVOD ½  9(*,
 6DODGHPHWJHURRNWH]DOPGUDJRQGUHVVLQJNULHOWMHV
 NQROVHOGHUUXFRODUDDSMHVHQUDPPHQDV ½
Warme Gerechten:
 *HSDQHHUGNDEHOMDXZKDDVMHPHWKXLVJHPDDNWHWDUWDDU
 VDXVRYHQDDUGDSSHOWMHVHQHHQIULVZLWORRIVODDWMH ½
 *HNDUDPHOLVHHUGHNLSSHQGLMHQPHWURGHNRRODSSHO
 KRQLQJPRVWHUGVDXVHQRYHQDDUGDSSHOWMHV ½
 *URHQWHFXUU\PHWPHHUJUDQHQULMVW]RHWHDDUGDSSHO
 UDDSMHVHQNQROVHOGHUDIJHZHUNWPHWJHNUXLGHDPDQGHO
 QRWHQ ½  9(*$1
 .ODVVLHNHODVDJQHERORJQHVH ½

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be,
of op 03/645.05.12, of via info@patisseriecharlotte.be
*UDDJYHUPHOGHQYDQWHOHIRRQQXPPHU
naam en dag van afhaling.

DRINGEND
*(=2&+7
.RNV+XOSNRNV
.HOQHUVPY
-REVWXGHQWHQ09
%UDVVHULH
'H+RJH%RRP
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
0476 924 230

PARTIME

WINKEL
BEDIENDE

met ervaring
(mag ﬂexĳob)
voor
SLAGERĲ MAES

0491/105 828

0HXEHOPDNHULM
6FKULMQZHUNHULM

+DDJGRUHQV
Renovatiewerken
Interieurinrichting

+HW,QQHPHQ
%UDVVFKDDW
7HO
*60

GEZOCHT

BOEKHOUDER

M/V

U 3DUWWLPHRIIXOOWLPHDOVRRNIOH[LMREEHU

AMAN
PRANA

Amanprana is een klein familiaal bio-bedrijf. ‘Voeding als medicijn’, ‘Red de zee’, ‘Doe niet op
je huid wat je niet eten kan’ en het ‘cradle to cradle’ kringloopproces staan hoog in het vaandel.
Etiketten en lijm zijn composteerbaar. Verpakking in glas of papier, nooit plastic. Alleen de
beste kwaliteit. Ingrediënten traceerbaar. We verkiezen fairtrade: de telers zijn onze helden.

SERENE LEVENSKRACHT

- 'OEDE KENNIS %XCELL

JOUW TAKEN

- %RVARING MET 7INBOOKS IS EEN PLUSPUNT

- &ACTURATIE

- :EER ORDELIJKE EN GESTRUCTUREERD KUNNEN WERKEN

- "OEKEN AANKOOPFACTUREN

- %RVARING IN EEN GELIJKAARDIGE FUNCTIE

- 6OORBEREIDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

- *E BENT EEN DUIZENDPOOT SOCIAAL EN BEHULPZAAM

- "OEKINGEN BANK

WIJ BIEDEN
EEN AANGENAME WERKSFEER MET  MENSEN OP DE BOEKHOUDING
FLEXIBELE UREN
WE INVESTEREN IN OPLEIDINGEN

- 4RANSPORT KOERIERDIENSTEN BEHARTIGEN
- "EHANDELEN INKOMENDE POST
JOUW PROFIEL
(OGE SCHOOL OF GRADUAAT

CONTACT
Mail je CV en foto naar Chantal.Voets@noble-house.tk Tel: 036202710
"RECHTSEBAAN  UNIT  TE  3CHOTEN
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Rijbegeleiding Krüger

Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht u positief en
voordelig. Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 89
Examenbegeleiding mogelijk € 89
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

JAS
GEZOCHT

OPRITTEN, TERRASSEN,
natuursteen en betonstenen. voor een gratis offerte bel. GSM 0493/651 522



Ervaren gemotiveerde
tuinier, zoekt nieuw clienteel, voor regelmatig
onderhoud en aanplanten van tuinen.(omgeving
Brasschaat) Werkzaam
met eigen materieel en
eventueel met meenam
van tuinafval.
GSM: 0476 582 757

(HQFXOLQDLUHHUYDULQJPHWGHƅMQVWHLQJUHGL¢QWHQ
HQYHUVEHUHLGH7KDLVHJHUHFKWHQ
8NXQWQXRQOLQHEHVWHOOHQYLD
www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00
Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.JHVORWHQ

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

AANKOOP ALLE
AUTO’S & MOTOREN

BRASSCHAAT BRUNCHT!

Warme opvang gezocht
voor onze lieve foxterrier(1jaar). Onze hond
luistert heel goed en ze
heeft een lief karakter. Wĳ
verhuizen tĳdelĳk omwille van bouwplannen. Alle
kosten worden terugbetaald. 0494 604 946

Benzine, diesel alle
jaartallen. Vlotte en
correcte afhandeling bĳ u ter plaatsen of bĳ ons te
Brasschaat. Oude of
nieuwe wagens met
of zonder keuring.

Medische pedicure aan
huis. Ann Mortelmans
(verpleegkundige) Tel
afspraak 0478 352 425

Vader 0475/259 740
& Zoon
0478/601 515

Een brunch, een gezellige ontmoeting in een aangenaam
kader met fairtrade- en streekproducten.. Spek en eieren
- chili con/sin carne - verse broodjes & croissants - slabuffet - hesp en kaas. fruit - pastasalades - dessertenbuffet frikadellenkoek met krieken,vegetarische en veganistische
salades. Kofﬁe, thee en water zĳn inbegrepen. Dranken
fruitsap, cava, rode & witte wĳn, bieren verkrĳgbaar aan
democratische prĳzen. Zondag 27 maart 2022 van 11 tot
14 uur, d’Ouwe Kerk, zaal Tĳl, Lage Kaart 644, 4-15 jaar:
€ 9, +15 jaar: € 16. Inschrĳven: Stuur een mail naar Brasschaat2012@outlook.com met vermelding van je naam,
het aantal personen aan €9 en aan € 16 én stort het verschuldigde bedrag onmiddellĳk op het rekeningnummer
van Brasschaat 2012: BE23 0682 3209 8391 met volgende
vermelding “inschrĳving Brasschaat Bruncht + uw naam”.


Adinda’s warme jas
is zondagnamiddag
13 feb. foutief meegenomen/verdwenen
in de vestiaire van zaal
d’ Ouwe Kerk.
Zoveeel dank (met
beloning) om deze
terug te bezorgen,
Leeuweriklaan 2 of
0474470459 (Adinda)
0485766969 (Miel).

mu daeng Thai Take away Brasschaat



Sint-Michielscollege
lagere school

In uitdagende tijden
trekken wij voluit de digitale kaart
met Ipads, laptops, ...

wij bieden

ALENT
T
K
L
E
T
TEL
BIJ ONS
JHGHJHQRQGHUZLMV
HHQXLWJHZHUNWH]RUJRQGHUVWHXQLQJ
YROWLMGVRQGHUZLMVYRRU
hoogbegaafde kinderen
HHQJHGUHYHQWHDP
HHQRSHQJURHQHRPJHYLQJ
ELM]RQGHUHVSRUWIDFLOLWHLWHQ
HHQJH]RQGHGLVFLSOLQH

U zoekt...

Een school die samen
met u de talenten van
uw kind ontwikkelt?
Bekijk de virtuele
rondleiding en schrijf
uw kind online in.

Online inschrijven

Kapelsesteenweg 74 - 2930 Brasschaat - 03/640.30.34 - directie@smcbls.be - www.smcbls.be
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Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS

voor de volledige opruiming van kelder tot zolder van uw eigendom.
Snelle afhandeling, contante betaling!

0487 286 430
Te koop: Smart ForFour
Passion te koop wegens
bedrijfswagen. Bouwjaar: 2016, km-stand:
70.434km, perfecte staat,
rechtstreeks van 1ste eigenaar. benzine, 66Kw, handgeschakeld. Kleur: zwart,
5-deurs, airco, navigatie +
2 tv-schermen ingebouwd
in hoofdsteunen. Vraagprĳs: 11.500 euro. Interesse? Bel 0479/896 389

Alle terrasreparaties:
Uitslijpen van slechte
voegen van terrassen +
heropvoegen, vastmaken van losliggende tegels, vervangen kapotte
putdeksels, plaatsen v.
boordstenen, enz. Gratis
off. 0491/883 597



Goedkoop afvoeren
groen afval vanaf 10m³.
0487/715 534

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD
Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u TOT…

leegmaken
van
huizen

Curieus Wuustwezel stelt voor in GC Kadans
op vrijdag 25 februari 2022 om 20u15

PIV HUVLUV SPEELT ‘DE VINYLVRETER’

Sterfgevallen, kelder,
zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0483/429 232
Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

0475/259 545
of 0472/233 044
info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Comedian Piv Huvluv heeft vinylplaten verheven tot zijn idioom.
Voor wie hem volgt is dat geen nieuws meer. Wij kunnen het weten,
want Piv komt voor de 5de maal naar GC Kadans. Geen Huvluvvoorstelling zonder platen, geen platen zonder grap of verhaal.
Waarom dan de man niet ongeremd loslaten in zijn gigantische
collectie? Hem laten grasduinen in het kleurrijke hoezenarsenaal
van oude en nieuwe platen. Hem anekdotes laten opdissen over
geestverruimende muzikale ontdekkingen, (on)volledige collecties,
verpletterende concerten, verdoken signeersessies, zijn verzamelwoede en onbetwistbare collector’s items.

10 X 1 KOPEN + 1 GRATIS VRIJKAART
Reserveren: e-mail naar info@curieus-wuustwezel.be of sms naar 0478 03 72 55
Vermelding: Huvluv/Kadans/lezer Brasschaatse Film – naam/adres/gsm/emailadres

Speciaal voor de lezers van de

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald
Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€

250
€

5

750
€ 10
€ 1250
€

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
Het kantoor is open van 9 tot 12u en van 14 tot 18u - vrij. van 9 tot 12 u - zat. en zon. gesloten.

Ik koop alles van Nintendo, Sega, Playstation. Ook oud speelgoed,
(oude) strips, verzamelobjecten allerhande, curiosa, memorabilia, enz...
Kortom, hebt u iets leuk in
de aanbieding, geef me
een seintje:
0487 365 100



Alle schilderwerken binnen en buiten door Poolse mannen. Tel. 0496/084
168 of 0496/637 978



Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Cy
Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

Wij zijn op zoek naar
een ( jong) gepensioneerde heer met een
passie voor natuur, planten en groenten die zich
gedurende een 20 à
25-tal uren / week zou
kunnen ontfermen over
onze moestuin. Contact:
moestuin789@gmail.com

Brasschaatse Film,
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Nieuwe leerling
voor het 1ste jaar?
Meld je aan vanaf
8 maart via sjs.be!

22 mei | 11u - 17u
OPENDEURDAG
(onder voorbehoud)

Dé STEM-school
in Schoten!

St.-Jozef is een STEM-school
in het centrum van Schoten.
Op onze school streven we
ernaar een warme omgeving
te creëren door in te zetten op
teamwerking, zelfontplooiing
en vooruitstrevendheid. In onze
opleidingen leggen we het accent
op het technische aspect van STEM.

100% STEM van
het eerste tot
het zesde jaar!

8 maart* 19 maart*
INFOMOMENT
19u30

INFOMOMENT +
WORKSHOPS
9u of 11u

*Op voorhand inschrijven is verplicht.
Met dank aan onze sponsors

Brasschaatse Film,
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parkbodeactueel
Voortaan een Gele Doos in je koelkast?
Vanaf 28 februari starten de lokale besturen in de
eerstelijnszone Noorderkempen met de uitrol van de Gele
Doos. Eenvoudig gesteld, een gele brooddoos met essentiële
informatie die in de koelkast bewaard wordt.

Ruimtelĳke
Uitvoeringsplannen
Withof en Bellenhof
De gemeente maakt
twee aparte Ruimtelijke
Uitvoeringsplannen (rup) op
voor Bellenhof en Withof. Dat is
nodig voor de realisatie van een
kwalitatieve herontwikkeling
van beide kasteeldomeinen.
De herontwikkeling van beide domeinen in
Maria-ter-Heide gebeurt met respect voor de
aanwezige erfgoedwaarden. Op 7 februari
keurde het college van burgemeester en
schepenen de start- en procesnota’s goed.

Waarom een gele doos?
Wanneer zorgbehoevenden thuis
in nood verkeren, zijn ze vaak niet
meer in staat om cruciale, potentieel
levensreddende informatie aan de
hulpdiensten door te geven. Zelfs
wanneer er nog een naaste aanwezig
is, beschikt deze niet altijd over de
juiste info. Digitale gegevensdeling
van patiënten staat op dit moment
ook nog niet ver genoeg om dit op te
vangen.
De Gele Doos is dan de snelste weg
naar persoonlijke gegevens, contactpersonen en medische info. Hulpverleners, politiemensen of brandweer
kunnen met deze correcte info snel en
accuraat handelen.

Wat zit er in?
De Gele Doos bevat (ingevulde) documenten met medische informatie over
de persoon, contact- en persoonsge-

gevens en gegevens die nuttig zijn in
geval van vermissing:
• Contact- en persoonsgegevens
• Noodnummers
• Medische gegevens
• Chronische aandoeningen en
behandelingen
• Allergieën
• Medische contactgegevens
• Fiche vermiste persoon
• Uiterlijke kenmerken
• Belangrijke adressen
(nu en vroeger)
Wie een Gele Doos bezit, kleeft een
meegeleverde sticker aan de binnenkant van zijn voordeur. Op die manier
weet de hulpverlener dat er een Gele
Doos aanwezig is in de koelkast.

80-plussers, bewoners van serviceflats en personen met dementie.
In de tweede fase breiden we onze
doelgroep uit naar alle personen met
zorg- en ondersteuningsnood (PZON).

Hoe gebeurt
de verdeling?
Behoor je tot de doelgroep, dan
ontvang je een oproepbrief. Je kan
dan de Gele Doos gratis ophalen op
verschillende afhaalpunten. Personen
met dementie kunnen via hun huisarts een doorverwijzing voor een Gele
Doos vragen.

Wie komt in
aanmerking?
In de eerste fase van het project verdelen we de dozen aan alleenstaande
75-plussers, samenwonende

Van 21 februari tot en met 21 april 2022 kan je
de start- en procesnota’s na afspraak inkijken
op het gemeentehuis. Online inkijken kan ook
op brasschaat.be/RupWithof en
brasschaat.be/RupBellenhof.
Op 8 maart organiseren we voor Bellenhof een
participatiemoment, op 14 maart voor Withof.

Schrĳf je in
eerstelijnszone.be
(zoek op gele doos)

Wĳ zoeken
enthousiaste
onthaalouders
Je hart verloren aan kinderen?
Zin in een nieuwe uitdaging?
Zijn gezondheid, veiligheid en
het geluk van kindjes voor jou
het allerbelangrijkste? Wil je
zelf je werkritme en dagindeling
bepalen?
Je krijgt de kans om kinderen tot
2,5 jaar een tweede thuis te bieden
en hen te stimuleren in hun ontwikkeling. Dat kan in je eigen woning of in
een samenwerkingsverband op een
andere locatie.

Als onthaalouder ontvang je een
vergoeding per dag en per kind
die alle onkosten dekt én die belastingvrij is.

Valse berichten
over energiepremie
Vragen en opmerkingen op de plannen kan je
voor donderdag 21 april 2022:
• aangetekend richten aan het college van
burgemeester en schepenen,
Verhoevenlei 11 te 2930 Brasschaat met
vermelding rup Withof-ter inzagelegging of
rup Bellenhof-ter inzagelegging;
• of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het
onthaal van het Gemeentehuis;
• of digitaal indienen via info@brasschaat.be.

Meer weten?
brasschaat.be (Zoek op uitvoeringsplan)

De regering heeft onlangs een
energiepremie aangekondigd.
Het staat zo goed als vast dat
ook oplichters hiermee meteen
aan de slag gaan.
Alles weten over de nieuwste oplichtingtrucs?
Installeer de app van safeonweb

Je werkt onder het sociaal statuut van
onthaalouder, aangesloten bij een
dienst, wat zorgt voor opbouw van
pensioen, vergoeding bij afwezigheid
van een kindje, uitkering bij ziekte …
Als onthaalouder ontvang je een vergoeding per dag en per kind die alle
onkosten dekt én die belastingvrij is.
Zo kom je of blijf je ten laste van je
partner of is de vergoeding te combineren met een weduwepensioen.
Aangesloten bij de dienst ben je ook
zeker van de nodige ondersteuning:
je krijgt begeleiding en papierwerk
regelen we voor jou.

Meer weten?
onthaalgezinnen-brasschaat.be
info@onthaalgezinnen-brasschaat.be

We verwachten valse berichten die je
aanmoedigen om de premie aan te
vragen. Wellicht via een link waarop
je je bankgegevens doorgeeft. Doe dit
in geen geval!
De energiepremie wordt via een kredietnota van je energieleverancier per
brief of per e-mail bezorgd. Je moet
zelf geen stappen ondernemen. De
premie wordt automatisch verrekend
via de volgende factuur of gestort.
Krijg je een verdacht bericht over
deze premie? Stuur het door naar
verdacht@safeonweb.be. Dan kan de
politie verdachte links meteen laten
blokkeren.

Brasschaatse Film,
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PARKBODEACTUEEL
inBrasschaat
Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

SKIËN EN SNOWBOARDEN (10-15 JAAR)
1,5 uur ski- of snowboardles en half uur vrij
op skipiste Snowworld in Rucphen. Voor
beginners en gevorderden.
Sporthal Sportoase
3 maart, 10:00 - 16:00

workshop koken zonder restjes
Tijdens deze boeiende
kookworkshop proef,
leer en ontdek je hoe
je jouw duurzame steentje kan bijdragen in de
keuken.
Ria en Urbain geven je tips rond
het slim aankopen en bewaren
van voeding en het interpreteren
van vervaldata. Je maakt en proeft
een viertal gerechtjes zodat je
thuis zelf aan de slag kan.

De workshop vindt plaats op
zaterdag 26 februari van 10 tot
12 uur in zaal Born, Azalealaan 5.
De workshop is helemaal gratis,
maar je moet je wel vooraf inschrĳven. Inschrĳven kan nog tot
en met 23 februari. Je moet niets
meenemen naar de workshop.

Inschrĳven
duurzaam@brasschaat.be

Gezocht: straffe organisator
met inspirerende pen
Ben jij een Brasschatenaar
of woon je in de directe
omgeving? En zoek je nog een
zinvolle bezigheid voor jouw
vrije tijd?

vzw Toerisme zoekt iemand die vlot is
in communicatie en het schrĳven van
inspirerende teksten. Je zorgt voor
een marketingplan voor de toeristische producten en de optimalisatie
van de interne communicatie.
Je bent bereid om een zestal uren per
week je schouders onder dit project
te zetten.

Je ontvangt een onkostenvergoeding
van 15 euro per maand. Daarnaast
beloven we je een gezonde portie
voldoening na elk succesverhaal van
reservaties!

Meer weten?
giveaday.be (Geef Brasschaat in
bij de filters)

Brasschaatse Film,
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Beste, voor de verkoop
van jullie voertuig mogen jullie mĳ ook eens op
bellen 0470 022 944


Caravan te koop gevraagd: liefst in gde st.
Mag oud zĳn. 0495 529 527

Aankoop antiek beelden, lusters, klokken, zilverwerk, oude bestekken,
porselein, alle prijsklassen. Tel. 0495/574 852. U
kan ook zaken meebrengen en aanbieden in onze
winkel. Alle info op
www.krisvoeten.be

Ambachtelĳke pralines,
“La Praline”. Isabellalei 87,
Ekeren tussen 15u-17u.

Schilderwerken binnen
en buiten. 0486/766 847

Persoonlĳke consulten
door erkend medium
coaching en reading.
0470 512 650

Bĳles wiskunde, fys., alle
wetensch., all niv., jaren
erv., @huis. 0474/976 466.

Te huur app. 1e verd. 1
slpk, liv., kk, badk. + douche, kl. terr. rustig pers.
Wĳk Kaart. voor 1 rustig
persoon, niet roker. Tel.
0497/917 161 - 03/651 85 75

Elektriciteitswerken
gr. & klein, depannage,
herst., verl. 0498/289 024

Calpe te huur-prachtig
appart. 2/4 pers., zeedĳk,
gr. terr. zeezicht, zonkant
Tv Vl., wifi, v./eig. foto’s
alle comfort. 03/326 13 87

Goedk. verw. en afvoeren van coniferen en hagen. Gr. off. 0487/715 534

Chocolade eieren, “La
Praline” Isabellalei 87,
Ekeren, tussen 15-17 uur.

Herstellingen en eigen
ontwerpen: Juwelier
Denys & Cy. Bredabaan
246, Brasschaat. 03/430
20 83 www.denys-co.be


Gespecialiseerde voetverzorgster komt a. huis
Agnieszka. 0484/949 951



Ik zoek werk: tuin, bezetten, tegelen, schilderen.
0470/975 891

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ
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Ster Service Pol
Uw onafhankelijke Mercedes specialist is terug op
een nieuwe locatie in een modern uitgerust atelier.
- Verkoop van zeer jonge personen- en bestelwagens
- Autoruiten + tinten
- Banden en airco-service
- Plaatsen van trekhaken
- Plaatsen van bagagedragers bij bestelwagens
- Alle onderhoud en herstellingen met originele onderdelen
Eerlijkheid en vakbekwaamheid is onze troef.

Tot einde mei bij onderhoud
gratis bijvullen koelvloeistof
+ ruitensproeivloeistof

Industriepark Kloosterveld
6PHGHULMVWUDDWŦ6LQW-RE
(achter de oude Zwanfabriek)

Ŧ/LNHRQVRS)%

Wist je dat oplichters vaak gebruikmaken van valse profielen om je vertrouwen te winnen?
Fraude komt overal voor. Ook op sociale media en datingsites.
Vaak lĳken oplichters zó betrouwbaar, dat het niet eens zo moeilĳk is om met je centen te gaan lopen. Ze proberen je in de val
te lokken door een vertrouwensband met je op te bouwen en in
te spelen op je gevoelens. Daarom voert de FOD Economie een
campagne om burgers te sensibiliseren en te waarschuwen voor
de valkuilen van vriendschapsfraude.
Ken je online vrienden, laat je niet vangen.
Leer je iemand nieuw kennen via sociale media of op een datingsite of -applicatie? Wees op je hoede en ga na of je nieuwe
vriend(in) wel te vertrouwen is:
sȩ'AȩDEȩECHTHEIDȩVANȩZÖNȩOFȩHAARȩPROlELȩNAȩENȩVRAAGȩVOLDOENDE
info aan je nieuwe kennis of geliefde, zodat je weet met wie je
te doen hebt.
sȩ6ERTROUWȩ NIETȩ ZOMAARȩ IEDEREENȩ ENȩ HOUȩ PERSOONLÖKEȩ INFORMATIE
voor jezelf.
sȩ7EESȩ OPȩ JEȩ HOEDEȩ VOORȩ hZIELIGEvȩ VERHALENȩ WAARBÖȩ JEȩ NIEUWE
kennis de emotionele toer opgaat en je probeert te overtuigen
om geld te bezorgen.
sȩ-AAKȩ NOOITȩ ZOMAARȩ GELDȩ OVERȩ AANȩ IEMANDȩ DIEȩ JEȩ EIGENLÖKȩ NIET
kent. Als iemand je te mooi lĳkt om waar te zĳn, dan is hĳ/zĳ dat
meestal ook.
h)KȩSTORTTEȩǒȩȩOPȩZÖNȩBANKREKENINGȩOMȩZÖNȩVLIEGTUIGTICKET ȩVISUMȩENȩVERZEKERINGȩINȩORDEȩTEȩMAKENȩ-AARȩHÖȩISȩNOOITȩINȩ"ELGIǻȩ
VERSCHENENv
Wist je dat oplichters vaak gebruikmaken van “alternatieve”
ﬁnanciële producten?
&RAUDEȩKOMTȩOVERALȩVOORȩ/OKȩBÖȩBELEGGINGENȩENȩlNANCIǻLEȩDIENsten. Vaak lĳken oplichters zó betrouwbaar, dat het niet eens zo
moeilĳk is om met je centen te gaan lopen. Ze proberen je in de
VALȩTEȩLOKKENȩMETȩAANTREKKELÖKEȩhALTERNATIEVEvȩBELEGGINGSVORMENȩ
$AAROMȩVOERTȩDEȩ&/$ȩ%CONOMIEȩINȩSAMENWERKINGȩMETȩ&3-!ȩENȩ
7IKIlNȩ EENȩ CAMPAGNEȩ OMȩ BURGERSȩ TEȩ SENSIBILISERENȩ ENȩ TEȩ WAAR-

h)KȩBETAALDEȩǒȩȩVOORȩEENȩINVESTERINGȩWAARBÖȩERȩUITZONDERLÖKEȩ
opbrengsten beloofd werden. Nadien moest ik extra geld belegGENȩOMȩTEȩKUNNENȩPROlTERENȩVANȩDEZEȩINVESTERINGv
Wist je dat cryptomunten vaak misbruikt worden door oplichters?
Cryptomunten zĳn virtuele munten, denk maar aan de bitcoin bĳvoorbeeld. Ze hebben geen wettelĳke betaalkracht, maar worden
wel vaak online aangeboden. Ook door oplichters. Ze beloven grote winsten, maar lokken je in de val en gaan met je centen lopen.
Om die reden lanceert de FOD Economie in samenwerking met de
&3-!ȩENȩ7IKIlNȩEENȩCAMPAGNEȩOMȩBURGERSȩTEȩSENSIBILISERENȩENȩ
waarschuwen voor online oplichting met cryptomunten.
Speel op veilig, laat je niet vangen.
Overweeg je om cryptomunten te kopen? Wees dan alert en:
Wil je investeren of beleggen? Wees alert en ga na of de belegging betrouwbaar is:
sȩCONTROLEERȩJEȩGESPREKSPARTNER ȩZODATȩJEȩWEETȩMETȩWIEȩJEȩTEȩDOEN
hebt;
sȩCHECKȩOFȩDEȩTEGENPARTÖȩGEKENDȩSTAATȩVOORȩFRAUDE
sȩDEELȩNOOITȩPERSOONLÖKEȩGEGEVENS
sȩEISȩDUIDELÖKEȩINFORMATIEȩVANȩJEȩGESPREKSPARTNER
sȩWEESȩOPȩJEȩHOEDEȩVOORȩBELOFTESȩVAN ȩBUITENSPORIGEȩWINSTȩ7ANT
als een rendement te mooi is om waar te zĳn, dan is het dat ook.
h.AȩTWEEȩDAGENȩWASȩMÖNȩȩEUROȩALȩVERDUBBELDȩ$USȩBRACHTȩIKȩ
ȩEUROȩIN ȩENȩOOKȩDIEȩWERDȩVERDUBBELDȩ-AARȩTOENȩIKȩMEȩWILDEȩ
LATENȩUITBETALEN ȩGINGENȩDEȩPOPPENȩAANȩHETȩDANSENv
(EELȩWATȩ"ELGENȩZÖNȩALȩHETȩSLACHTOFFERȩGEWORDENȩVANȩVRIENDSCHAPSFRAUDEȩ "ENȩ JEȩ ZELFȩ INȩ AANRAKINGȩ GEKOMENȩ METȩ VALSEȩ PROlELENȩ
-ELDȩDITȩDANȩOPȩMELDPUNTBELGIEBEȩ:OȩZORGENȩWEȩERȩSAMENȩVOORȩ
dat oplichters minder kans maken. Of deel je getuigenis volledig
anoniem en lees de getuigenissen van andere slachtoffers op
temooiomwaartezĳn.be.

Nieuw in Gooreind

Te huur app. met groot
terras, 1 slpk, €650/mnd.
Mishagen. 0495/861 530


Ik zoek werk: poetsen
babysit, inpakken, strijken. 0465/757 696


FONOPLATEN. Koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house, 6070-80. Betaal beste prĳs!
GSM 0475/768 188

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van
gevaarlijke bomen, coniferen m. eig. hoogtewerk, frezen van stronk.
0495/223 863

Goedk. afbreken van uw
tuinhuis, garage en afvoeren. Gr. off. 0487/715 534

schuwen voor de valkuilen van beleggingsfraude.

Bistro Kotee
Gasthuisstraat 1
2990 Gooreind
Tel. 03 276 50 75
Open: di-zo: 8.30 tot 17 uur

In het centrum van Gooreind aan de Gasthuisstraat vind je een
nieuwe bistro waar je terecht kan voor een hapje, een drankje,
ontbijt, volledige maaltijd of huisgemaakt gebak: BISTRO KOTEE
Alle gerechten en ontbijten zijn ook beschikbaar in take away, na
bestelling, of als ontbijtbox of picknickmand.
'HQDELMKHLGHQGHYHUVFKLOOHQGHZDQGHOHQ¿HWVPRJHOLMNKHGHQ
zijn een enorme troef. Het verwarmde terras is dan ook een meerwaarde voor de bezoekers.
In de zoektocht naar een goeie gin-tonic én om niet te
vervallen in de zoveelste Bombay of Hendrick’s gintonic, serveren wij de lokale Strijdersgin. Dit ten voordele van de
Stichting “De Kleine Strijders” die zich inzet voor projecten in en
rondom het ziekenhuis om zo het verblijf van kinderen en hun
naasten aangenamer te maken.
Niet alleen achter de bar, maar ook in de keuken wordt het goede
doel ondersteund. Zo wordt in het gebak enkel gebruik gemaakt
van vanille, rechtstreeks uit Madagascar, via Leoncine en Ron De
Geus. De opbrengst van de verkoop van de vanille gaat rechtstreeks naar haar thuisland voor de
bouw van o.a. scholen. Hobbybakkers kunnen hier terecht voor
de aankoop van vanille. Zo draag jij ook je steentje bij aan het
goede doel.

Brasschaatse Film,
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TE HUUR
Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,
hekken en rolluiken, alle merken.
Zowel bestaande als nieuwe installaties.

Twee nieuwbouw gelijkvloers
handel- of kantoorruimtes

Tel: 0496 33 57 13
Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be
BTW: 0508 496 071

Handel- of kantoorruimtes met een
plafondhoogte van +/-3m.

www.poortenhersteller.be
Ik zoek werk, poetsen
erv. & ref. serieuze aanvragen. 0485/944 882


Gevraagd: ALLE WAGENS jong & oud, met
of zonder technische
controle. Erkende handelaar! T 0476/74.91.78.

Alle Renovatiewerken
gypr. schild., totaalreno.
badk., lam., tegels. 15j
erv. 0485/915 094

Poolse mannen doen
renovatiewerken: bezetting, gyproc, parket,
schilderen, afbraakwerk.
Nederlandstalig. Gratis
Gratis prijsofferte. Referenties. Tel. 0496/084
168 - 0496/637 978


Ik zoek werk tuin, schilderen, boodschappen
doen. 0487/856 864


Gitaarlessen beginners
& Franse les niveau sec.
0477/788 101

WINKEL 1 is +/-65m²
en de huurprijs is € 1.700
WINKEL 2 is +/-100m²
en de huurprijs is € 2.200

Klarinetles privé gezocht: 0499 730 613.
Omg. Brass.


Ramen en deuren incl.
plaatsen pvc, alu, hout.
Poorten, zonnewering &
vliegenramen. Gratis off.
0493/651 522


De handelspanden zijn gelegen in de
Londenstraat 40-42 te Antwerpen
op toplocatie van het hippe eilandje.
Vlakbij het nieuwe ziekenhuis ZNA
Cadix, het MAS en scholen alsook
openbaar vervoer voor de deur.

Alle tuinwerken, snoeien, onderhoud.
0474/453 834


Ik zoek werk tuin, schilderen, parket, bezetten
€16/u. 0466/287 080

LP’s 45t, ik koop uw
collecties jazz, pop, ect.
Ook cd’s, strips, boeken,
pick-ups. Beste prĳs.
0475/376 496


Klusman inricht. elektr.
garagedeur, rolluik, vliegraam. 0499/216 561



Te koop: elektrische damesfiets, nieuwe staat,
vraagprĳs € 750. Tel. Richard 0477 771 800

Voor een plaatsbezoek of voor
meer info mail rigis@skynet.be

Zoek niet verder

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”
SPECIALITEIT
appartementen,
trapzalen, enz.
Correcte uitvoering
aan nog
betaalbare prijzen.
INLICHTINGEN
Tel. 0477/696 478



Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen
,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM
4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN
TRAPPEN, MEUBELEN,
DEUREN, …
Opwaardering
gegarandeerd
*UDWLVRႇHUWHYULMEOLMYHQG
plaatsbezoek
CONTACTEER ONS
0475.46.70.60 of
0495.224.225
INFO@AIR-CONCEPT.BE
WWW.AIR-CONCEPT.BE

Hallo we zĳn een gezin
die een oppas zoekt
voor onze 2 kinderen
(jongen 10 jaar, meisje 3
maand) oppas haalt hun
van school/ creche en
brengt ze naar huis. Bellen
naar 0489 306 305 papa
of 0488 586 721 mama

Gratisinlevering
Brasschaat
Energielaan 10D
2950 Kapellen
KMO-Zone Bosduin

T. 0477/382 726
info@ultrax.be
www.ultrax.be

DAK - GEVEL - ISOLATIE



Te huur: gelĳkvloers appartement De Aard 115
Brasschaat, 900€, garage,
2 slpk, groot terras, vrĳ,
tel. 0470/313 126

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

AANNEMER KOOPT

appartementsgebouwen, oude woningen,
projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
:/.7%2).'ȩsȩ2/,,5)+%.ȩsȩ2!!-$%#/2!4)%
3#2%%.3ȩsȩ4%22!3/6%2+!00).'%.ȩsȩ,!-%,,%.$!+%.

25)-%ȩ4//.:!!,ȩ-µ

Seth’s Welding Service
Algemene las- en constructiewerken.
Trappen - Leuningen - Inox design.
Seth Van der Velde
Goordijk 10 - Brasschaat
tel. 03 290 72 03
gsm 0473 26 93 41
swslaswerken@gmail.com - www.s-w-s.be

+OMȩLANGSȩINȩONZEȩSHOWROOMȩENȩONTDEKȩONSȩMOOIEȩGAMMAȩ
AANȩZONWERINGȩVANȩHETȩKWALITATIEVEȩMERKȩ6ERANO
"ELȩOFȩMAILȩVOORȩEENȩ'2!4)3ȩPRÖȩSOFFERTEȩȩȩȩsȩINFODEKEYSER GMAILCOM

1DWXXUOHLHQ  3DQQHQ  5RR¿QJ  *RRW HQ *HYHOEHNOHGLQJ
'DNUDPHQ/RRG.RSHUHQ=LQNZHUNHQ*UDWLVSULMVRႇHUWH

Bredestraat 36, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113
verlindendak@gmail.com

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
(ETȩ AANTALȩ INWONERSȩ INȩ DEȩ PARKGEMEENTEȩ BLÖȩFTȩ LICHT
JESȩAANGROEIENȩ$ATȩBLÖȩKTȩUITȩDEȩMEESTȩRECENTEȩBEVOL
KINGSCÖȩFERSȩ %INDȩ ȩ TELDEȩ ONZEȩ GEMEENTEȩ ȩ
INWONERSȩ$ATȩZÖȩNȩERȩNEGENȩMEERȩDANȩEENȩJAARȩEERDERȩ
$EȩGROOTSTEȩGROEPȩINWONERSȩMETȩENEȩBUITENLANDSEȩNA
TIONALITEITȩBLÖȩVENȩDEȩ.EDERLANDERSȩ:ÖȩȩZÖȩNȩMETȩ
-ETȩ ȩ INWONERSȩ PERȩ VIERKANTEȩ KILOMETERȩ ZITȩ "RAS
SCHAATȩ VERȩ BOVENȩ HETȩ GEMIDDELDEȩ VANȩ DEȩ PROVINCIEȩ
!NTWERPENȩ$ATȩLIGTȩNAMELÖȩKȩOPȩȩ/PVALLENDȩISȩOOKȩ
WELȩ DATȩ EENȩ KWARTȩ VANȩ DEȩ INWONERSȩ  PLUSȩ ISȩ TEGEN
OVERȩ  ȩ PROCENTȩ VOORȩ DEȩ PROVINCIEȩ !NTWERPENȩ $Eȩ
GEMIDDELDEȩLEEFTÖȩDȩISȩȩJAAR ȩVOORȩDEȩPROVINCIEȩISȩDATȩ
 ȩ$EȩVERGRÖȩZINGȩINȩ"RASSCHAATȩISȩALȩENKELEȩJARENȩAANȩ
DEȩGANG ȩMAARȩDEȩTRENDȩZETȩZICHȩDUIDELÖȩKȩDOOR
)Nȩ ȩ WASȩ HETȩ TOTAALȩ AANTALȩ INWONERSȩ INȩ "RASSCHAATȩ
NOGȩȩ$ATȩAANTALȩISȩINȩDIEȩTIENȩJAARȩDUSȩMETȩȩ
AANGEGROEIDȩ$IEȩAANGROEIȩWASȩIEDERȩJAARȩWAARȩTEȩNE
MENȩ
.AASTȩDEȩȩ.EDERLANDERSȩZÖȩNȩERȩOOKȩȩINWONERSȩ
METȩ DEȩ 0OOLSEȩ NATIONALITEITȩ :Öȩȩ VORMENȩ DEȩ TWEEDEȩ
GROOTSTEȩ GROEPȩ NIET "ELGENȩ $ANȩ VOLGENȩ DEȩ $UITSERS ȩ
ZÖȩȩ ZÖȩNȩ METȩ ȩ %Rȩ WONENȩ ȩ 3PANJAARDENȩ INȩ "RAS
SCHAAT ȩȩMENSENȩUITȩHETȩ6ERENIGDȩ+ONINKRÖȩK ȩȩ)TALI
ANENȩENȩȩ-AROKKANEN
6ANȩ DEȩ ZEVENȩ "RASSCHAATSEȩ WÖȩKENȩ TELTȩ HETȩ #ENTRUMȩ
METȩȩDEȩMEESTȩINWONERSȩ$ATȩAANTALȩISȩSINDSȩȩ
STELSELMATIGȩAANGEGROEIDȩ%RȩZÖȩNȩERȩNUȩȩMEERȩ$ANȩ
VOLGENȩDEȩWÖȩKENȩȩ+AARTȩENȩ$RIEHOEKȩMETȩRESPECTIEVE
LÖȩKȩ ȩ ENȩ ȩ INWONERSȩ -ERKWAARDIGȩ ISȩ WELȩ DATȩ
HETȩAANTALȩINWONERSȩINȩDEȩWÖȩKȩ+AARTȩDEȩLAATSTEȩȩJAARȩ
METȩ ONGEVEERȩ ȩ ISȩ GEDAALDȩ )Nȩ DEȩ WÖȩKȩ $RIEHOEKȩ
BLÖȩFTȩ HETȩ GROEIENȩ -ARIA TER (EIDEȩ TELTȩ ȩ INWONERSȩ
ENȩ-ARIABURGȩȩ6ERDERȩISȩERȩNOGȩDEȩWÖȩKȩ"ETHANIǻȩ
METȩȩENȩ6RIESDONKȩMETȩȩINWONERS
)NȩDEȩWÖȩKȩ6RIESDONKȩISȩHETȩAANTALȩBEWONERSȩGEDAALD ȩ
INȩ-ARIABURGȩZIENȩWEȩINȩDEȩVOORBÖȩEȩKWARTEEUWȩWEINIGȩ
VERANDERINGȩ "ETHANIEȩ ENȩ -ARIA TER (EIDEȩ KENDENȩ AL
LEBEIȩEENȩAANGROEI

Gezocht: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN
"REDABAANȩ ȩȩ"RASSCHAATȩ
/PENȩVANȩMAȩTMȩVRÖȩȩVANȩȩTOTȩUȩENȩVANȩȩTOTȩUȩsȩ:ATERDAGȩVANȩȩTOTȩU

DEȩ !LGEMENEȩ +WISȩ
-"ȩ nȩ $Eȩ )TALIAANSEȩ EDI
TIEȩ :ATȩ ȩ MAARTȩ  ȩ ǒȩ
PLOEGȩ MAXȩ ȩ PERS ȩ
$OUWȩ +ERK ȩ ,AGEȩ +AARTȩ
 ȩ"RASSCHAATȩ-EERȩDANȩ
ǒȩ ȩ PRIJZENȩ "ROOD
JESȩMETȩ)TALȩDELICATESSENȩ
)NSCHRȩ MARTINBEVERS
TELENETBE


4UINONDERHOUD ȩTUINAAN
LEG ȩVEELȩERVȩ"TWȩAANWE
ZIGȩȩ



-ANȩ ȩ ZOEKTȩ VRIEN
DINȩ  ȩ OMȩ MEEȩ NAARȩ
2OCKCONCERTENȩ TEȩ GAANȩ
ȩ


4EȩHUURȩȩSLPKȩAPPȩ6ELD
STRȩȩZICHTȩOPȩGROTEȩBIN
NENTUINȩȩ

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat
/HYHUHQYDQ]ZDUWH
JURQGDDQYXOJURQG
$IEUDDNZHUNHQ
6SLWWHQYDQWXLQHQ
8LWJUDYHQYDQRSULWWHQ
HQIXQGHULQJHQ
%RXZULMSPDNHQYDQ
WHUUHLQHQ
2QWERVVLQJVZHUNHQ

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
DIEUDDNHQJURQGZHUNHQEH
HPDLOLQIR#DUHJEH









4EȩHUURȩEXTRAȩBREDEȩAU 4EȩKOOPȩ.OVYLONȩNIEUW ȩ
TOSTNPLTSȩ(OFSTRAATȩ ȩ LICHTȩGRÖȩS ȩM  ȩPOTKȩ
ȩ
ǒMNDȩȩ
'EZONDȩAFSLANKEN ȩmeer 4IENTALLENȩCDSȩTEȩKOOPȩin
ENERGIEȩ METȩ (ERBALIFEȩ GOEDEȩSTAATȩJARENȩȩ
GSMȩȩ
ȩ

'EZOCHTȩHUURȩAPPTȩ#EN
tr. Brassch. 2/3 slks (min
Mµ ȩLIFT ȩGOEDȩEPC ȩGE
ISOLEERDȩ ENȩ GELUIDSARM ȩ
GARAGE ȩTERRASȩ% MAILȩNAARȩ
IK?VERKOOP MSNCOM



7EGENSȩ OVERLIJDENȩ TEȩ
KOOPȩ ((0ȩ ANDULLEREN
DEȩ MASSAGEMATRASȩ METȩ
TAFELȩ ENȩ OPBERGZAKȩ 4ELȩ
ȩ



7EGENSȩ OVERLIJDENȩ TEȩ
KOOPȩ FOTOMATERIAALȩ ENȩ
FOTOSTUDIOȩ MATERIAALȩ4ELȩ
ȩ


)NPAKK ST ERȩHULPȩCHO
COLATERIEȩ PARTTIMEȩ %KE
RENȩȩȩ



' O E D KO O P ȩ L E E G R U I
MENȩ VANȩ UWȩ TUIN ȩ PLAN
TEN ȩ HAGEN ȩ ENZȩ 'Rȩ OFFȩ
ȩ



4Eȩ KOOPȩ GEVRAAGDȩ 2
DEȩ Hȩ AANHANGWAGEN ȩ
MAGȩWERKȩAANȩZÖȩNȩ'EENȩ
GEREMDEȩȩ

0LEISTERȩnȩENȩCEMENTERINGSWERKEN
'YPROCWANDENȩENȩPLAFONDS
6LOERȩnȩENȩTEGELWERKEN
+LEINEȩCHAPEWERKEN
(ERSTELLINGENȩENȩONDERHOUD

)NDUSTRIELAANȩ ȩ BUSȩ ȩ ȩ ȩ sȩ ȩ ȩ ȩ +APELLEN
4ELȩ ȩ ȩ ȩ ȩ ȩ sȩ ȩ INFO STUCAGYPBEȩ
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WACHTDIENSTEN

BURGERLIJKE
STAND

$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU
Philomena Van Osta, 91 jaar, weduwe van André Hermans, Brasschaat
Gilbert Demoor, 90 jaar, weduwnaar van Jeanine Riesselmann, Brasschaat

BURGERLIJKE
STAND

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM
Je kan een geboorte of overlijden via onze website of op ons kantoor
doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek “Burgerlijke Stand”, naast
de wachtdiensten. Op de startpagina van onze website is een opvallende
knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com

CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris,
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,
Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP
Gemeente Brasschaat
Lage Kaart 221: Rijwoning, glvl: hal, woonk., eetk., geïnst.keuken, badk.
met lavabo & douche, apart wc, tuintje met tuinhuis. 1eV: 3 slpkrs, badk.
met lavabo, wc, bad met douchewand. EPC: 567, Wg., Vg., Gmo

Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www.notaris-celis-brasschaat.be

Kijk op www.geowacht.be
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - € 1.5/min.)
www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone
op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek
'RNWHUYDQGLHQVW
Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel
Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar
via onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet
noodzakelijk. Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen
naast de dienst spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat.
Is men te ziek om zich naar de wachtpost te verplaatsen,
bel dan nummer 03/ 650.52.53. De arts bekijkt dan of een
huisbezoek noodzakelijk is en komt in dat geval naar u thuis.
Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969
Zelfstandige thuisverpleging
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):
0476/467 337
vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52
Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg
#%$#)"! gggWUjY^cj_bWfY\\UbcRU
Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.
Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u
Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg
Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be
Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)
H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17
Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1
AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1
maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.
Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering
Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg,
Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40
Coda Dagcentrum: 03/432.78.42Coda Rouwzorg: 03/432.78.43
Dierenarts van dienst
www.brasschaat.be/wachtdiensten-dierenarts - 03/233.56.51
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen
met huisdieren, ophalen overleden dieren

WANDEL GRATIS MEE MET EEN NATUURGIDS
- PARK BRASSCHAAT
OPHALING HUISVUIL FEBRUARI
MAANDAG 21 FEBRUARI
DINSDAG 22 FEBRUARI
WOENSDAG 23 FEBRUARI
DONDERDAG 24 FEBRUARI
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING
MAANDAG 28 FEBRUARI
DINSDAG 1 MAART
WOENSDAG 2 MAART
DONDERDAG 3 MAART
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

ZONDAG 27 FEBRUARI - 14U - THEMA: ‘KLEURIGE BOOMPARELS’
Het vroegere kasteeldomein van Armand Reusens werd
door de gemeente Brasschaat aangekocht in 1949. Hoewel meest bekend om zĳn kasteel, zĳn sportaccommodatie
en het cultuurcentrum, heeft het Park van Brasschaat ook
de natuurliefhebber heel wat te bieden. Vandaag vind je er
nog 147 ha - waarvan een groot deel bosgebied - en 15 km
aan wandeldreven. Door het domein loopt de Laarse Beek,
snel stromend, met enkele zeer mooie meanders. Het leven rond de Beek en de bossen eromheen is zeker een
bezoekje – met uitleg – waard. Met de ‘boomparels’ doelt
de gids op de verschillende kleuren van de knoppen aan
de bomen, de wilgenkatjes, de bloeiwĳze van de hazelaar,
alle ontluikende kleine boomblaadjes. Iedereen welkom.
De wandeling is gratis. Om praktische redenen worden
honden niet toegelaten tĳdens de wandeling.
Afspraak en vertrek van de wandeling om 14h00 aan het
infobord Parking ‘Sportoase’, Elshoutbaan 17.
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
XLWYRHUHQYDQGDNLVRODWLH
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer

15

Investeerder zoekt:
woningen, appartementen, gronden,
renovatieprojecten,...
Snel verkopen, correcte prijs,
onmiddelijk voorschot,
geen makelaarskosten
& eindeloze bezoeken?
Tel: 0475/84.14.31
Mail: info@nvjt.be

$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW
*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

03 326 46 93 - 0474 988 690
GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP
Zoekt u een loodgieter,
ook voor kleinigheden.
Bel Koen
03/663 60 79


Uurwerkbatterĳtjes vervangen: Juwelier Denys
& C y . Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

Gezocht: oude polsuurwerken of zakhorloges,
mogen ook defect zijn.
Tel. Peter 0496/433 007.
Geef goede prĳs



Ik zoek werk, gypr.,
schild., lamin., bezet.,
tuinw. m. erv. €16/u.
0492/148 886

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,
Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
0(5.6(0/HLHERV– appartement 1ste verdiep
: inkom met ingemaakte kasten, woonkamer, keuken,
kleine en grote slaapkamer, aparte WC, badkamer,
berging – terras over heel de lengte - onderaardse
autostaanplaats en kelder.
6&+27(15LGGHU:DOWHU9DQ+DYUHODDQ - te
renoveren bel-etage woning : GLVL : gang, trap, gaUDJHPHWDXWRPDWLVFKHSRRUWFKDXႇDJHUXLPWHZDV
plaats, terras, tuin - 1ste V : Living, keuken, overdekt
terras met trap naar de tuin, WC - 2de V : grote slpk,
kleine slpk, badkamer - 3de V : 2 slaapkamers
=LHRQ]HEHVFKLNEDUHZRQLQJHQRS

ZZZQRWDULVGHIHUPEH

Wij zoeken voor ons
dak en renovatiebedrijf
te Brasschaat iemand die
wil werken, werk ziet en
fysiek wel wat aankan.
Geen hoogtevrees. Ervaring is meegenomen,
zeker als je kan metsen,
is echter geen must.
0475 846 851


Onbalans hormonen
v a a k re d e n v a n g e wichts- en gezondheidsproblemen.
www.mĳnlaatstedieet.com

Te huur: appartement
2de verd. Rerum Novarumlei 16 Brasschaat, 2
slpk. Groot terras, garage,
onm. vrĳ, € 900.
Tel. 0470 313 126

Alle terrasreparaties.
Klinkers, tegels, natuursteen. 0491/883 597



Te koop: HARLEY DAVIDSON ROAD KING
CLASSIC Bouwjaar 2008
K m 1 2 5 . 0 0 0 Pr i j s , €
10.000 Tel,0497 38 82
40 Bouwjaar 2008 Km.
125.000 PRĲS, €10.000



Goedkoop vellen van
bomen en afvoeren, gratis off. 0487/715 534


FIETSHERSTELLINGEN
www.BIKEWORKS.be Kortestraat 73 Brasschaat afspraak via 0496 770 137
of info@bikeworks.be

Te koop: Opel Astra Classic 4 deuren 1600cc, benzine, 26 j. oud. originele
saat. € 750. 0486/245 784

INBOEDEL
OPRUIMING
YDQ]ROGHUWRWNHOGHU
+XL]HQ
DSSDUWHPHQWHQ
9LOOD¶VPDJD]LMQHQ
%LMYHUNRRSYHUKXXU
RYHUOLMGHQHFKWVFKHLGLQJ
ELMIDLOOLVVHPHQWEHGULMI

0483/429 232

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in
eigen beheer

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen
Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be
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Zaaien van nieuwe gazons en herstellen van
oude gazons. Gr. off.
0487/715 534

Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246,
Brasschaat
03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u
za. 10u tot 17u

www.denys-co.be

QQQQQQQQQQQQ
ALGEMENE
SCHILDERWERKEN
Behangwerken
Specialiteit: hoogglanslak.
Gratis prĳsopgave.
Tel. 03/663 32 92

QQQQQQQQQQQQ
Ve r z a m e l a a r ko o p t
oude munten en bankbiljetten. 0475/342 118



Te koop gevraagd: schilderĳen, strips, LP’s, oude
postkaarten, spullen
van zolder, curiosa, enz.
03/663 65 70
QQQQQQQQQQQ

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken
2 jaar waarborg
Kan ook bĳ u thuis

0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging
Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

www.asluc.be


FEMMA BRASSCHAAT
CENTRUM
0!!3+.543%,%.ȩ
10 en 24 MAART

Paasknutselen op donderdagavond 10 en 24 maart.
We maken een zwevende tas,
een paashaas en tuinhekjes
met paasversiering.Hiervoor
breng je mee: - een plastiek als tafelbescherming ,
een sierkopje met schoteltje,
een oude breinaald 2,5 of 3 ,
kleine paasversieringen zoals
eitjes, bloemetjes ,haasjes,
een knĳptang , schaar, hout- of
hobbylĳm , een lĳmpistool en
verlengdraad als je dat hebt en
veel goesting .De prĳs voor de
2 avonden is met femmapas
10 euro, ben je geen lid is
het 16 euro. De prĳs voor de
materialen is ongeveer 11
euro.De lessen gaan door in
Ons Middelheem en beginnen om 19u30. OP STAP MET
ANNELIES Op 6 maart gaan
we weer op stap met Annelies.
Samenkomst aan de Inslag
9u30. Inlichtingen bij: Annelies Rabaey tel: 0485 38 26
36. Deelname is gratis.
CURSUS BEZIGE BĲTJES
Data: 08/03 - 22/03. De lessen
gaan door in Ons Middelheem van 8u30 tot 12u. Prĳs
per les: 5 leden 8 niet leden.
Inschrĳven bĳ Frieda Bresseleers, Hofstraat 48, Gsm: 0484
27 69 94
CURSUS BLOEMSCHIKKEN
Data: 22/03. De lessen gaan
door in Ons Middelheem om
19.30u tot 22.30u. Prijs per
les: 12 leden 15 niet leden.
Inschrijven bij José TesselsDriesen, Prins Kavellei 104, tel
: 03/651 47 28
6-DELIGE CURSUS BREICAFÉ
Data: 03/03. De lessen gaan
door in Ons Middelheem
van19.30u tot 22.00u. Prijs
per les: 5 leden 8 niet leden.
Inschrĳven bĳ Christel Claes,
Bredestraat 40, Gsm: 0496
69 38 39.
6-DELIGE CURSUS NAAISALON
Data: 17/03-21/04-19/0523/06. De lessen gaan door in
de Ema van 19.30u tot 22.30u.
Prĳs per les : 5 leden 8 niet
leden. Inschrijven bij Annie
Van de Velde, Peter Benoitlei
69, tel : 03/652 03 74 gsm :
0478 18 21 68
VOLLEYBAL: Elke maandagavond speelt onze volleybalploeg onder leiding van Claire
Van Ranst in het GIB, Door Verstaetelei 50, Brasschaat. Alle
info bĳ Claire: 0496 12 15 90

Voor INVENTO GO! scholengroep in regio Brasschaat,
Malle, Schoten zoeken we een vakman of -vrouw die
op onze verschillende scholen kleinen en middelgrote werken kan uitvoeren. Het gaat in hoofdzaak om ruwbouwwerken, afbraak, buitenwerk,
ondersteuning bij rioleringswerken, bestrating
en metselwerk. Je werkt in een team en
organiseert in overleg zelf je werk.

NAREKA WANDELINGEN MAART
Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 3 uur. Inschrĳven is niet
nodig, deelname is gratis en iedereen is welkom! Maart: Zo: 06.03.2022 -Grenspark:
Vlaams natuurreservaat de Kalmthoutse Heide- Start: 10u - parking De Vroente Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout. Thema: Prille lentekriebels.- Gids: Willy De Reydt
Zo 20.03.2022 -Grenspark: Ravenhof-Moretusbos, Start: 14u - Kasteel Ravenhof, Oud
Broek 4, 2940 Stabroek. Thema: De natuur wordt wakker.- Gids: André D’Hoine
Za 26.03.2022°-De Maatjes- Start: 10u - Kerk Nieuwmoer, hoek Kerkstraat/Wuustwezelsteenweg, 2920 Kalmthout. Thema: Vogels.-Gids: Marike de Haan ° wandeling in samenwerking met IVN

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43
www.frigo-techniek.be
Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat

(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat
Tel : 03/575 56 77
info@dakambacht.be

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels
waar u jarenlang plezier van heeft

Gascondensatieketels: Verkoop - Service - Onderhoud - Warmtepompen ter vervangen van mazout of gasketels - Airconditioning

